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ഹാജർ നില

നിയമപ്രകാരം, നിർബന്ധിത സ്കൂൾ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്ും
(സാധാരണയായി 5 മുതൽ 16 വരര) അനുയയാജ്യമായ ഒരു മുഴുസമയ വിദ്യാഭ്യാസം
ല്ഭ്ിക്ണം. ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നില്യിൽ, നിങ്ങളുരെ കുട്ടികൾക്്
അനുയയാജ്യമായ, മുഴുവൻ സമയ വിദ്യാഭ്യാസം ല്ഭ്ിക്ുന്നുരെന്ന് ഉറപ്പാക്ാൻ
നിങ്ങൾക്് നിയമരരമായ ഉത്തരവാദ്ിത്തമുെ്. നിങ്ങളുരെ കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ
രജ്ിസ്റ്റർ രെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അവർ രതിവായി രരെെുക്ുന്നുരവന്ന്
ഉറപ്പാക്ുന്നതിന് നിങ്ങൾക്് നിയമരരമായി ഉത്തരവാദ്ിത്തമുെ്. ഇതിനർത്ഥം
നിങ്ങളുരെ കുട്ടിക്് അനുവാദ്ം ഇല്ലാരത ഹാജ്രില്ലായ്മ ഉൊകരുത് എന്നാണ്.
നിങ്ങൾ ഇത് രെയ്തിരല്ലെിൽ രിഴ അെയക്െതായി വയന്നക്ാം
ഓയരാ അധയയന വർഷത്തില്ും 5 ഇൻരസറ്റ് ദ്ിവസങ്ങൾ ഉെ്. ഈ
ദ്ിനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ യരായകെതില്ല

ഇൻസ്റ്റ് ദിവസങ്ങൾ

ഇൻസ്റ്റ് ദ്ിവസങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് രരിശീല്ത്തിനായി ഉരയയാഗിക്ുന്നു. നിങ്ങളുരെ
സ്കൂൾ ഇൻ
രസറ്റ് ദ്ിവസങ്ങൾ എയപ്പാഴാരണന്നറിയാൻ നിങ്ങളുരെ സ്കൂളുമായി
ബന്ധരപ്പെുക

യൂണിലവഴ്സൽ ത്രീ ഇൻരന്റ് ത്രീ സ്കൂൾ മീൽസ് : സർക്ാർ
സ്കൂളൂകളിരല് എല്ലാ ആർ. വർഷം , ഒന്നാം വർഷം, രൊം വർഷ
വിദ്ധാർത്ഥികൾക്ു സൗജ്നയമായി ഉച്ചഭ്ക്ഷണം ല്ഭ്ിക്ുന്നതാണ്
മുരിർന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജനയമായി ഉച്ചഭക്ഷണം:
നിങ്ങൾക്് ഏരതെില്ും രബനഫിറ്റുകൾ രല്ഭ്ിക്ുന്നുരെെിൽ, 3 മുതൽ 11 വർഷം
വരരയുള്ള കുട്ടികൾക്് സൗജ്നയ സ്കൂൾ ഭ്ക്ഷണം ല്ഭ്ിക്ുന്നതാണ്

സൗജനയ സ്കൂൾഭക്ഷണം

സൗജ്നയ സ്കൂൾ ഭ്ക്ഷണത്തിന് ഓൺമല്നായി യയാഗയത രരിയശാധിക്ാനും
അയരക്ഷിക്ാനും ആവും. നിങ്ങൾക്് രമനയുകൾ വിവിധ ഭ്ാഷകളില്ും കാണാൻ
കഴിയും. ഹല്ാൽ ഉൾരപ്പരെ പ്രയതയകമായ ഡയറ്റ് ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾക്്
ആവശയരപ്പൊം
താരഴ രറയുന്ന യയാഗയതാ മാനദ്ണ്ഡങ്ങളുരെ രരിധിയിൽ വരുന്നവർക്് മാപ്തം
കുട്ടികയള വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിയല്ക്ും തിരിച്ചു വീട്ടിയല്ക്ും സൗജ്നയ യാപ്ത
ല്ഭ്ിക്ും

സ്കൂളിലലക്കുള്ള യാത്ര

• നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അെുത്തുള്ള കയാച്ച്രമന്് സ്കൂൾ അരല്ലെിൽ നിങ്ങളുരെ
വീെിനെുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ യെർക്ുകയും
• 8 വയസ്സുവരരയുള്ള കുട്ടികൾക്് സ്കൂൾ വരരയുള്ള ദ്ൂരം രെ് മമല്ിൽ കൂെുതൽ
ആരണെിൽ
8 മുതൽ 16 വയസ്സുവരരയുള്ള കുട്ടികൾക്് സ്കൂൾ വരരയുള്ള ദ്ൂരം മൂന്ന് മമല്ിൽ
കൂെുതല്ാരണെിൽ

ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളാൽ അർഹരപെടുന്നവർ, സൗജനയ യാത്രക്ക്
ത്െലരയകം അലെക്ഷിലക്കണ്ടരാണ്
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മാരാെിരാക്കൾ സ്കൂളിപനക്കുറിച്ച് അറിലയണ്ട ത്െധാന കാര്യങ്ങൾ

ലഹാംവർക്ക്

ൊര്ന്റ് മീറ്റിങ്ങും
സ്കൂൾ റിലപാർട്ടുകളും

സ്കൂൾ ദിവസങ്ങളിൽ
അവധി

മിക് കുട്ടികൾക്ും യഹാംവർക് രസറ്റു രെയ്തായിരിക്ും രകാെുത്തു
വിെുന്നത്. സ്കൂൾ രവബ്മസറ്റ് രരിയശാധിയച്ചാ െീച്ചയറാട് യൊദ്ിയച്ചാ ഏതു
വിധത്തിൽ ആകണം യഹാംവർക് രെയേെത് എന്ന് മാതാരിതാക്ൾക്്
അയനേഷിച്ചറിയാൻ കഴിയും. വര്ഷം ആർ. മുതൽ എല്ലാ ദ്ിവസവും മക്ളുരെ
കൂരെ വീട്ടിൽ രാഠം വായിക്ാൻ സമയം കരെത്തണം. നിങ്ങളുരെ കുട്ടി എല്ലാ
ദ്ിവസവും ഒരു കഥാരുസ്തകവും, റീഡിങ് രറയക്ാർഡും വീട്ടിൽ രകാെുവരും.
മക്ളുരെ കൂരെ രുസ്തകം വായിക്ുകയും, െിപ്തങ്ങരളക്ുറിച്ച്
സംസാരിക്യും വാക്ുകൾ ഉരെെിൽ, അവ വായിക്ാൻ സഹായിക്ുകയും
യവണം. നിങ്ങളുരെ കുട്ടിയുമായി വായിച്ച യശഷം റീഡിങ്
രറയക്ാർഡ് രൂരിപ്പിക്ണം. രകാെുത്തു വിെുന്ന രുസ്തകങ്ങൾ
വായിക്ുന്നുരെന്നു സ്കൂൾ അറിയാൻ യവെിയാണ് റീഡിങ് രറയക്ാർഡ്
രൂരിപ്പിക്ുന്നത്. കുട്ടികൾക്് റിമവസ് രെോൻ കീ യവർഡ്സ് രദ്ങ്ങളും െില്
സ്കൂളുകൾ രകാെുത്തുവിൊറുെ്

എല്ലാ സ്കൂൾ രെർമില്ും കുറഞ്ഞത് ഒരു രാരന്് മീറ്റിങ്ങിരനെില്ും രരെെുക്ാൻ
നിങ്ങരള ക്ഷണിക്ും. മാതാരിതാക്ൾ ഇതിനു യരായകെത് പ്രധാനമാണ്. മിക്
സ്കൂളുകളും സമയ യലാട്ടുകൾ വാഗ്ദ്ാനം രെോറുെ്. നിങ്ങൾക്്
അനുയയാജ്യമായ സമയം തിരരഞ്ഞെുക്ുകയും രെോം. മക്ളുരെ
രഠനരത്തക്ുറിച്ച് നിങ്ങൾക്് എരെെില്ും
യൊദ്യങ്ങളുരെെിൽ, െീച്ചയറാട് യനരിട്ട് നിങ്ങൾക്് യൊദ്ിക്ാം. സ്കൂൾ
വർഷത്തിന്രറ അവസാന നാളിൽ നിങ്ങളുരെ കുട്ടിയുരെ രുയരാഗതിരയക്ുറിച്ചുള്ള
ഒരു റിയപ്പാർട്ടും ല്ഭ്ിക്ുന്നതാണ്. സ്കൂൾ വർഷം ആവർത്തിക്ില്ല.
രുയരാഗതിരയക്ുറിച്ചു ആശെകൾ ഉരെെിൽ യരാല്ും സേയമധയാ മീരത
ക്ലാസിയല്ക്ാവും അെുത്ത അധയയന വർഷം കുട്ടികൾ യരാവുക
മാതാരിതാക്ളും /രരിൊരകരും കുട്ടികളുരെ അവധിക്ാല്ം, സ്കൂൾ അവധി
ദ്ിവസങ്ങളിൽ മാപ്തയമ എെുക്ുവാൻ രാെുള്ളു. കുട്ടികളുരെ വിദ്യാഭ്യാസരത്ത
തെസ്സരപ്പെുത്തരുത്. ദ്ീർഘകാല്ാെിസ്ഥാനത്തിൽ അവധിക്ാല്ം ആയഘാഷിക്ാൻ
കുട്ടിരയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ മാതാരിതാക്ൾക്് അവകാശമിരല്ലന്ന്
വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം രറയുന്നു. അസാധാരണമായ സാഹെരയങ്ങളിൽ മാപ്തയമ ഒരു
രഹഡ് െീച്ചർക്് അവധിക്ായി അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്ുകയുള്ളൂ. അവധി
അസാധാരണ കാരണങ്ങൾ രകാൊയണാ എന്നതും എപ്ത ദ്ിവസം
നല്കാരമന്നതും നിർണയിക്ുന്നത് രഹഡ് െീച്ചർ ആണ്
•
•
•

പവബ് ലിങ്കുകൾ

•
•
•

യരാസിറ്റീവ് ബിയഹവിയർ മായനജ്ുരമന്് തപ്െങ്ങൾ
കുട്ടികയള ദ്േിഭ്ാഷാപ്രാപ്തരായി എങ്ങിരന വളർത്താം?
യെർമ് സമയയത്ത സ്കൂൾ ഹാജ്ർ നില്,
അവധിരയെുക്ുന്നത് എന്നിവരയക്ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
സ്കൂളിയല്ക്ുള്ള ഗതാഗതരത്തക്ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
സ്കൂൾ അവധിക്ാല് തീയതികൾ
സൗജ്നയ സ്കൂൾ ഉച്ചഭ്ക്ഷണരത്തക്ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
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